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VERSLAG WERKCONFERENTIE 
Mediaplaza, Utrecht, 16 maart 2001 

 

 
Tijdens de werkconferentie van de commissie Toekomst Overheidscommunicatie op 16 maart 2001 werd 
er door verschillende professionals op het terrein van voorlichting gebrainstormd over een drietal 
onderwerpen, te weten ‘Actieve voorlichting over niet-aanvaard beleid’, ‘Politisering van de voorlichting 
en ‘De grenzen van interactieve voorlichting’. De conferentie was deels live te volgen via de website van 
de Commissie (http://www.toekomst-comm.nl). Het brainstormen vond plaats aan de hand van een 
computerprogramma. De deelnemers kregen, na een inhoudelijke en technische toelichting, via laptops en 
via het zgn. ‘touch screen’ aan de muur een aantal vragen voorgelegd. De antwoorden konden worden 
ingetypt en waren direct zichtbaar, zowel op de laptops als op het touch screen. De items op het scherm 
konden door middel van aanraken door de piloot worden versleept en/of geclusterd. In dit verslag kunt u 
de resultaten en de discussies van de brainstormsessies nalezen. 

 
ACTIEVE VOORLICHTING OVER NIET-AANVAARD BELEID (BREAK-OUT ROOM ONE) 

 
DROOMVRAAG 

 
De sessie werd begonnen met een proefvraag om het computerprogramma te leren begrijpen. Er werd 
geen mogelijkheid gegeven om over deze vraag te discussiëren. De vraag luidde ‘wat is uw droombeeld 
van de overheidscommunicatie?’ In 5 minuten werden er 32 reacties gegeven, die door clustering 
werden teruggebracht tot 23. In onderstaand kader vindt u ze terug. 
 

WAT IS UW DROOMBEELD VAN DE OVERHEIDCOMMUNICATIE? 
1. Duidelijk beeld van wat overheidscommunicatie is 
2. Dat het overbodig is 

Hoezo dan?  
Wellicht zo uitgevoerd dat het als vanzelfsprekend wordt ervaren  
Zolang er een overheid is zal communicatie noodzakelijk zijn  
Antwoord: dan zou het overheidsbeleid in zichzelf helder en duidelijk zijn  

3. Maximale transparantie 
4. Dat er geen kloof is tussen overheid en burger 
5. Grote openheid 
6. Directe democratie 
7. Goede interactie met de burger en versterking van de participatie 
8. De supermoderator die alle vragen en acties van de burgers en overheid aan elkaar koppelt, doorzichtig 

maakt 
9. Burgers die hun vragen en ideeën kwijt kunnen en zich ook gehoord voelen 
10. Consequent en helder 

Dat is toch al zo?? 
11. Grote betrokkenheid burgers 

Moeten burgers eigenlijk zelf niet uitmaken waar ze wel en niet bij betrokken willen worden? (#39) 
12. Hoezo dat? 

Hoezo dat, inderdaad? 
13. In de ‘lijn’ gebracht; kleine hoogwaardige adviesunit 
14. Simpel en verifieerbaar 
15. Tot dusver heb ik er nog nooit over gedroomd. Maar effectieve en tijdige uitwisseling van informatie 

kan niet soepel genoeg verlopen 
16. Transparantie en optimale relaties 
17. Communicatie op maat 

Betekent dat geen communicatie?  
18. Een communicatie waarbij voorlichters zich niet verschuilen 
19. Vergroot vertrouwen tussen burger en overheid 
20. Burgers snel van informatie voorzien, zodat ze echt te weten komen wat ze zoeken 
21. Creatieve confrontatie 
22. Proactief 
23. Geen overheid 
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CRITERIA 
 
De voorzitter schetste vervolgens mondeling het dilemma van de voorlichting over niet-aanvaard beleid, 
waarbij ze aangaf dat sommige beleidsmakers, nu de media-omgeving agressiever is geworden, meer 
ruimte wensen om hun eigen verhaal te vertellen. De eerste vraag ‘Welke criteria (spelregels, vrijheden 
en beperkingen) zou de overheid moeten hanteren bij de actieve communicatie over nog niet 
door het parlement aanvaard beleid?’ leverde 26 reacties op, die tot 19 werden teruggebracht in de 
clustering die gepaard ging met een discussie. 

 
Welke criteria (spelregels, vrijheden en beperkingen) zou de overheid moeten hanteren bij 
de actieve communicatie over nog niet door het parlement aanvaard beleid? 
1. Faciliteren van hoor en wederhoor 
2. Regeerakkoord is uitgangspunt 
3. Naast voordelen ook nadelen goed toelichten 
4. Democratisch gelegitimeerd is voorwaarde om niet-aanvaard beleid te communiceren 
5. Duidelijk aangeven in welk stadium beleidsvorming zich bevindt 

Blijven aangeven dat parlement laatste woord heeft  
Bij communicatie duidelijk de fase van het beleid aangeven (bijvoorbeeld met 
yellow/white/green papers)  

6. Het vraagstuk is eigenlijk niet interessant, heeft een hoog karakter van navelstaren 
7. Grens wordt bepaald door gezond verstand (proportionaliteit) 
8. Toelichting op de procedure, globaal aangeven welke oplossingsrichtingen een rol spelen bij 

het oplossen van bepaalde problemen 
9. Eindnorm: een evenwichtige communicatie (door voorstanders+ tegenstanders) van de voor- 

en nadelen 
10. Er is maar 1 criterium belangrijk, nl. dat de communicatie nadrukkelijk vermeldt dat het om 

niet-aanvaard beleid gaat 
Duidelijk aangeven dat het over niet-aanvaard beleid gaat  
Duidelijk aangeven dat het om niet vastgesteld beleid gaat, voor burgers is dat diffuus 
Is het überhaupt duidelijk te maken/ uit te leggen aan burgers dat het om niet aanvaard 
beleid gaat  
Maar wel aangeven dat het nadrukkelijk voorgenomen beleid is  
Antwoord: je kan het er altijd bij zetten, net als de waarschuwing op het pakje sigaretten  
Blijven aangeven dat parlement laatste woord heeft 

11. Goed aangeven waarom overheid dit beleid zou willen 
12. "Modereren " (structureren) van de discussie tussen de betrokken groepen  

Overheid zou politieke partijen moeten ondersteunen/aanjagen dat zij hun standpunt 
uitdragen  
Discussie ordenen  

13. Bij behoefte aan feedback duidelijk de vraag formuleren en het vervolgproces toelichten. NB 
terugkoppelen. 

Faciliteren reacties van de burger, goed vervolgproces  
14. Verschillende standpunten naast elkaar plaatsen 
15. Als de samenleving vraagt om communicatie  
16. Wel informeren, niet overtuigen. Relatie met parlement in de gaten houden. Geen middelen 

hanteren die oppositie niet heeft. In principe gebruik maken van de vrije pers 
Geen propaganda  
Voorlichting is toelichting, nooit propaganda  
Toelichting moet waardenvrij zijn  
Niet marketingachtig, neutraal, duidelijk aangeven voor- en nadelen 
Uiteenzetting van de feiten is altijd OK 

17. Voorkomen dat het een discussie van overheid versus belangengroepen wordt 
18. Inkaderen discussie 
19. Niet zo spastisch over doen, vertrouwen op de corrigerende krachten van media 

verschillende standpunten ordenen, zodat discussie gestructureerd plaatsvindt. In principe 
moet de overheid bij het communiceren gebruik maken van de verschillende onafhankelijke 
journalistieke media die er in dit land zijn. Communicatie via advertenties of bijv. Postbus 51 
kan hier niet voor worden gebruikt, voor deze gremia wordt ook belastinggeld betaald. Wel 
informeren, niet overtuigen (geen propaganda) 
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DISCUSSIE 
 
Er werd met name gekeken naar de criteria waaronder veel thema’s geclusterd waren. Zo was er het vijfde 
criterium, over het stadium van de beleidsvorming, waarbij werd opgemerkt dat er eigenlijk nooit een 
neutrale positie kan worden ingenomen. Als overheid neem je altijd op basis van objectieve en subjectieve 
feiten een standpunt in. Dit is echter niet erg als je maar duidelijk aangeeft wat de voor -en nadelen zijn  
en als je de keuzes die je maakt maar helder toelicht. Dat is dan geen propaganda en uiteindelijk moet het 
parlement de echte keuze maken. Over zuiver informeren werd gezegd dat een overheid waardevrij moet 
informeren, anders is het propaganda. Overtuigen - d.m.v. media en/of (interne) bijeenkomsten - mag pas 
als het beleid aanvaard is. De overheid heeft redenen om een weg van A naar B af te leggen. Uitleg geven 
over die redenen, de argumenten noemen, is een neutrale aangelegenheid. Hier werd tegenin gebracht dat 
de toonzetting van informatie niet gelijk is aan de zenderintensiteit en dus wel degelijk gekleurd wordt. Er 
werd opgemerkt dat, hoewel dit alles goed is voor de discussie,  we er niets mee opschieten. De tijd 
verandert normen en waarden en dit is een belangrijk concreet thema dat zich in een grenssituatie bevindt 
(‘het tijdsgebonden aspect’). Dit werd door alle deelnemers wel gesteund en daarom ging men over naar 
punt 10, over het vermelden dat het over niet-aanvaard beleid gaat. Volgens één van de deelnemers was 
dat vermelden het enige normatieve en moest voor de rest alles mogelijk zijn. Als je dit immers helder 
kunt maken, dan kan de overheidscommunicatie veel ruimte krijgen. De samenleving stelt er zelf wel de 
regels voor op. Daar werd tegenin gebracht dat de overheid geen actiegroep is; de overheid heeft relatief 
veel middelen tot haar beschikking. De eerdere deelnemer wilde dan nog wel het criterium van de 
proportionaliteit toevoegen, al was hij nog steeds van mening dat de samenleving vanzelf corrigerend zou 
optreden als het de spuigaten uit zou lopen. Zijn opponent bleef het echter onverstandig vinden. Het idee 
om de verschillende fasen met verschillende kleuren te duiden werd een interessante mogelijkheid 
gevonden. Uiteindelijk gaat het om de vraag of je burgers meer invloed wil geven dan nu het geval is. Er 
werd gewezen op het feit dat er in de samenleving al veel kennis voorhanden is door de ervaring die her 
en der is opgedaan met interactieve beleidsvorming. Daarmee samenhangend kwam de vraag op wie die 
overheid nu eigenlijk is. Is dat het ‘Rijk’, het ‘parlement’, de ‘gemeenten’ of wat? Eén van de deelnemers 
kwam op voor de rol van het parlement en vond dat interactieve beleidsvorming moet worden 
overgelaten aan het parlement in plaats van aan de overheid, die hij definieerde als de regering. De 
deelnemer hechtte belang aan het scheiden der rollen. Het kabinet bereidt plannen voor, komt met een 
voorstel en dan is het aan de samenleving om te reageren. De politieke partijen (en hun 
volksvertegenwoordigers) moeten de interactie met de burger opzoeken. De verantwoordelijkheid 
daarvoor lag volgens deze deelnemer bij de fracties. De discussie werd teruggebracht naar het 
communicatieaspect, doordat er gesteld werd dat juist bij interactieve beleidsvorming de communicatie zo 
belangrijk is. Op de vraag over de overheid daar echter wel een rol in zou moeten of willen hebben, werd 
fel gereageerd. Een duidelijke rol van de overheid was wél nodig, om duidelijk en efficiënt te kunnen 
optreden en de overheid zou zich juist niet zo terughoudend moeten opstellen. Het werd opmerkelijk 
gevonden dat de ambtenaren op departementaal niveau te weinig of zelfs helemaal niet naar buiten treden, 
terwijl dat bij interactieve beleidsvorming op lokaal niveau wel veel gebeurt. De discussiant wilde de 
ambtenaren op departementaal niveau aansporen om “de boer op” te gaan. 
 
 
VOTE 
 
De discussie werd gevolgd door een stemming over de belangrijkheid van de naar voren gebrachte ideeën. 
Er werd gevraagd ‘Kunt u aangeven welke vijf criteria betreffende de communicatie over niet-
aanvaard beleid u de belangrijkste vindt? Deelnemers kregen de mogelijkheid om maximaal vijf 
criteria aan te vinken. Hieronder vindt u de resultaten. De criteria staan gerangschikt aflopend op het 
aantal uitgebrachte voorkeurstemmen, waarbij het criterium met de meeste stemmen bovenaan staat en 
dat met de minste stemmen onderaan. Tussen haakjes vindt u het totaal aantal uitgebrachte stemmen op 
het betreffende criterium. 
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Kunt u aangeven welke vijf criteria betreffende de communicatie over niet-aanvaard beleid 
u de belangrijkste vindt? 
1. Duidelijk aangeven in welk stadium beleidsvorming zich bevindt (10) 
2. Wel informeren, niet overtuigen. Relatie met parlement in de gaten houden.Geen middelen 

hanteren die oppositie niet heeft. In principe gebruik maken van de vrije pers (7) 
3. Goed aangeven waarom overheid dit beleid zou willen (5) 
4. Er is maar 1 criterium belangrijk, nl. dat de communicatie nadrukkelijk vermeldt dat het om 

niet-aanvaard beleid gaat (4) 
5. Niet zo spastisch over doen, vertrouwen op de corrigerende krachten van media (4) 
6. Naast voordelen ook nadelen goed toelichten (3) 
7. Toelichting op de procedure, globaal aangeven welke oplossingsrichtingen een rol spelen bij 

het oplossen van bepaalde problemen (3) 
8. Faciliteren van hoor en wederhoor (2) 
9. Regeerakkoord is uitgangspunt (2) 
10. Het vraagstuk is eigenlijk niet interessant, heeft een hoog karakter van navelstaren (2) 
11. "Modereren " (structureren) van de discussie tussen de betrokken groepen (2) 
12. Grens wordt bepaaldoor gezond verstand (proportionaliteit (1) 
13. Eindnorm: een evenwichtige communicatie (door voorstanders+ tegenstanders) van de voor- 

en nadelen (1) 
14. Bij behoefte aan feedback duidelijk de vraag formuleren en het vervolgproces toelichten. NB 

terugkoppelen (1) 
15. Verschillende standpunten naast elkaar plaatsen (1) 
16. Voorkomen dat het een discussie van overheid versus belangengroepen wordt (1) 
17. Inkaderen discussie (1) 
18. Democratisch gelegitimeerd is voorwaarde om niet-aanvaard beleid te communiceren (0) 
19. Als de samenleving vraagt om communicatie (0) 

 
GEMEENSCHAPPELIJK DEEL  
 
ORGANISATIE EN PROFESSIONALISERING VAN DE COMMUNICATIEFUNCTIE  

 
De voorzitter nam het woord weer en gaf een toelichting, waarbij ze inging op de factoren die ervoor 
zorgen dat de druk op de voorlichtingsafdelingen van overheden toeneemt. Dat heeft gevolgen voor de 
organisatie en professionalisering van de overheidscommunicatie. In het tweede deel van de 
brainstormsessie werd op deze problematiek ingegaan met een set vragen die overigens in alle break-out 
rooms gesteld werden.  
 
Eerst werd geïnventariseerd hoe er gedacht wordt over de uitdaging die professionalisering van de 
communicatiemedewerkers aan de overheid stelt. Er werd ook gepeild welke aanbevelingen er gekoppeld 
worden aan de genoemde uitdagingen. Het was de bedoeling dat direct achter de uitdaging een 
aanbeveling zou komen te staan, maar dit kwam niet helemaal uit de verf. Het was mogelijk om een reactie 
op een bijdrage van iemand anders te leveren. De clustering ging wederom gepaard met een discussie. 
 

Voor welke uitdaging(en) staat de overheid volgens u op het gebied van professionalisering 
van de communicatiemedewerkers? 
1. Bedrijfsmatig werken 
2. Communicatiefunctie niet exclusief voor communicatiemedewerkers. Alle ambtenaren 

communiceren in toenemende mate. 
Communicatief vermogen van ambtelijk apparaat is inderdaad heel belangrijk om 
communicatie-afdeling meer onderdeel dan 'end of pipe' of alleen maar voorlichter te 
laten zijn 
Kwaliteit van overheidscommunicatie is essentieel voor beleid  
Ik steun antwoord 2  
Ik steun antwoord 6  

3. Zeer hoog inschattingsvermogen nodig van deze maatschappelijke actoren 
Opleiding filosofie voor communicatieadviseurs  
Selecteren op EQ (Emotionele Intelligentie) 

4. Kennis van burgers en overheid neemt toe, de kunst is dit efficiënt te "linken" 
5. Strijd om de aandacht van de burger 
6. Goed inzicht ontwikkelen in medialandschap; post-academische cursussen  
7. Trendwatching; gevoel voor de samenleving 
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8. Strategisch inzicht  
9. Kerncompetentie management 
10. Gebruik van reclametechnieken; inspelen op de emotie 
11. Faciliteren en reguleren van kennis 
12. Adviseren, regisseren, toewerken naar meer communicatievaardigheden van alle ambtenaren. 
13. Ad 
14. Meer waardering voor het vak communicatie en meer betrekken van communicatie bij de 

beleidsvoorbereiding 
15. De strategische communicatiefunctie moet naar de beleidsafdelingen 
16. Communicatiemanagement 
17. Meer advisering coaching begeleiding van beleidsambtenaren 
18. Slag naar echte communicatie maken, niet alleen voorlichten en zenden 
19. Communicatieafdeling ligt in spagaat: superspecialisten (media etc.) en trainers/begeleiders van 

communicatie ambtenaren 
20. Verbetering inzicht in informatieconsumptie van (groepen van) burgers; onderzoek en opleiding 
21. Hoogopgeleide info zoeker te bereiken, maar ook de geïsoleerde niet geïnformeerde 
22. Vergroting inzicht in communicatie-instrumenten; training en opleiding 
23. Bredere definitie van communicatiemedewerker en splitsen in taken, functies, 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden (woordvoering, advisering, publieksvoorlichting, 
procesmanagement) 

24. Ontwikkeling stimuleren van voorlichting naar communicatie naar marketing communicatie 
25. Aanbeveling: de burger wegwijs maken in de exponentieel groeiende hoeveelheid 

overheidsinformatie, ook door informatieveredeling en zingeving 
26. Communicatie niet exclusief organiseren via communicatie-experts, wel beleid voeren op 

communicatie 
27. Vraag zo snel mogelijk bij juiste orgaan/persoon leggen 
28. Vraag zo snel mogelijk bij juiste instantie neerleggen 

 

DISCUSSIE 
 
Het tweede idee, over het feit dat de communicatiefunctie niet langer voorbehouden zal zijn aan 
communicatiemedewerkers, maar dat alle ambtenaren in toenemende mate zullen moeten communiceren, 
werd breed gedragen. Iedere ambtenaar zal vaardigheden moeten hebben om te kunnen communiceren. 
Er werd opgemerkt dat als ambtenaren de strijd om de aanhang van de burger willen winnen, dat zij dan 
moeten kunnen inspelen op de EMOTIE van de mensen. Je moet mensen in huis hebben die op emoties 
kunnen inspelen en die ze zo nodig kunnen oproepen. Door de emotionele betrokkenheid te vergroten 
zou de participatie en de interactie met de burgers kunnen worden verbeterd. Voorlichting verschuift dan 
niet alleen naar communicatie, maar wordt dan eigenlijk ook al strategie. Door sommige deelnemers werd 
betwijfeld of dat niet van het onderwerp afhangt en weer anderen vonden dat dit proces gestuurd moet 
worden, dat ambtenaren wat dit aangaat niet zonder mandaat mogen werken. 
 

Daarna werd er gekeken naar de uitdagingen waar de overheid voor staat op het gebied van de organisatie 
van de communicatiefunctie. Ook hier werd verzocht om de uitdaging te koppelen aan een concrete 
aanbeveling. 
 
  

Voor welke uitdaging(en) staat de overheid volgens u op het gebied van de organisatie 
van de communicatiefunctie? Welke aanbeveling(en) koppelt u aan deze uitdagingen? 
1. Gedeconcentreerde centralisatie 
2. Er moet een staatssecretaris voor communicatie komen 
3. Een huisstijl voor de rijksoverheid 
4. Kleine stafafdeling; verder zoveel mogelijk de lijn in 
5. Betere coördinatie, ontwikkeling van een gemeenschappelijke tone of voice in de communicatie 
6. Strategische beleidscommunicatie integreren in beleidsafdeling 
7. Effectieve coördinatie en "linking" 
8. Een eenduidig antwoord hierop is niet mogelijk 
9. Coördinatie , afstemming tussen centraal en decentraal 
10. Een centrale professionele communicatiedienst (uitvoerend) 
11. Coördinatie door een concernstaf  en departementale staf 
12. Strategische regiefunctie centraal + decentralisatie 
13. Communicatiebeleid en -uitvoering dicht bij elkaar houden 
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14. Vertrekken vanuit het uitgangspunt dat de (rijks)overheid voor de burger 1 is; niet opzadelen 
met de departementale structuren 

15. Communicatie moet uit de staf naar de lijn toe; iedereen moet erbij betrokken zijn met een 
klein professioneel team als begeleiding 

16. Medespeler blijven in communicatieveld.  
17. Betere afstemming tussen departementen, met behoud van het karakter van coalitiekabinetten. 
18. 1 loket voor de burger ontwikkelen voor communicatie met de overheid 
19. Een minister voor communicatie 

Met of zonder portefeuille?  
20. Inventariseer per overheidsinstantie (lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal) welke taken er 

in de RELATIE met omgevingsdoelgroepen (dus ook de burger) zijn en ga daarna pas 
organiseren. 

21. Communicatie praktisch houden 
22. Meer interdepartementale beleidsvorming op co gebied, waar meer interdepartementale 

brainstormen  aan voorafgaat 
 

DISCUSSIE 
 
De organisatie van de communicatiefunctie werd een kwestie van coördinatie en decentralisatie gevonden. 
In verschillende onderdelen wordt het dilemma van de mede -verantwoordelijkheid versus de eenheid 
relevant. Tegenwoordig bestaan er korte communicatieloops. Met de nieuwe media is het mogelijk om 
snel ideeën te verzamelen. De overheid moet zich dan wel ook als ontvanger opstellen. Voor dit alles zijn 
twee criteria aan de orde: Ten eerste moet de burger die invloed wil uitoefenen er snel bij zijn en ten 
tweede moet het kabinet goede plannen maken. Bij het maken van die plannen moet zij ook al de mening 
van de burger betrekken. Voorts werd gesteld dat informatie halen nog iets anders is dan interactiviteit, die 
lag volgens de discussiant immers op het bordje van de politieke partijen. 
  

 
SLOTVRAAG 

 
De brainstormsessie werd afgesloten met de mogelijkheid om nog iets, wat nog niet aan de orde was 
geweest, aan de Commissie te vertellen. 
 

Welke aanbeveling, opmerking of idee zou u aan de Commissie willen meegeven? 
1. Niet te voorzichtig: geef het communicatievak de ruimte! 
2. Betrek ook lokale en provinciale overheid bij eindrapport 
3. Overheidscommunicatie is meer dan persvoorlichting 
4. Til de presentatie van het rapport over de zomer heen 
5. Deze sessies met regelmaat organiseren 

Deze sessie kun je dan mooi met borrel organiseren  
6. De discussie (in ieder geval vandaag 16/3) spitst zich teveel toe op de rijksoverheid. En dat 

terwijl er andere overheidslagen zijn die dichter bij de burger staan! 
7. Maak geen eindproduct maar een startdocument t.b.v. discussie 
8. Kom a.u.b. met een prikkelend en visionair eindrapport, geen kleurloos, nietszeggend verhaal 

zonder keuzes 
Ik steun dit  

9. Overheidscommunicatie niet politiseren.Dus geen politieke media-adviseurs bij ministers. 
10. Stel je open voor kritiek op het rapport 
11. Maak geen rapport maar een soap 
12. Democratisering van de archaïsche onderdelen van ons staatsbestel: de monarchie en de 

benoemde burgemeester 
13. Nagaan welke rol de overheidscommunicatie in kan nemen om de politieke 

discussie/interactie met burgers te activeren i.p.v. zelf in dat gat te springen 
14. De communicatie tussen de verschillende overheden is ook een onderdeel van 

overheidscommunicatie dat aandacht verdient, bijv. public affairs 
15. Volg aanbeveling 4 niet op 
16. In de plenaire opening kreeg ik de indruk dat de commissie minder 'ver' is dan de 

praktijkmensen in de zaal. Er is de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd en ik hoorde daar 
weinig van terug... 

17. Bied rapport aan aan Maxima (weet zij wat openbaarmaking is) 
18. Breng creatieve maar een eenduidige terminologie in 
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POLITISERING VAN DE VOORLICHTING (BREAK-OUT ROOM TWO) 

 
DROOMVRAAG 

 
De sessie begon met een proefvraag om het computerprogramma ‘in te werken’. Er werd geen 
mogelijkheid geboden om over deze vraag te discussiëren.  
De vraag luidde: ‘Wat is uw droombeeld van de overheidscommunicatie?’. De deelnemers zagen deze 
vraag ook echt als een test om zich de techniek eigen te maken. Hier dus geen uitgebreide vergezichten: er 
kwamen slechts enkele inhoudelijke reacties, die bovendien niet door de computer zijn opgeslagen. Uit 
aantekeningen: 
 

WAT IS UW DROOMBEELD VAN DE OVERHEIDSCOMMUNICATIE? 
 
1. Schaal 20 voor directeuren voorlichting 
2. Afschaffen internet 
3. Openhartig de taal van de burger spreken 
4. Flexibel, pro-actief, toegankelijk, transparant beleid 
5. Snel antwoord op vragen 
6. Inhoudelijk antwoord op vragen van burgers (2x) 

 
 

N.B. n.a.v. item 4 werd lachend opgemerkt dat dit item door ‘een echte ambtenaar of voorlichter’ moest zijn geplaatst  
typerend taalgebruik! 
 

REACTIES OP ANALYSE 
 

De voorzitter gaf een analyse van de wijze waarop voorlichting gepolitiseerd wordt of kan worden. De 
mondelinge toelichting werd kracht bijgezet door het tonen van een tweetal sheets. 
De sheets gingen achtereenvolgens in op:  

• De moeilijke positie van een bewindspersoon, die enerzijds zijn beleid via voorlichting openbaart 
en toelicht, maar anderzijds ook partijpoliticus is die kiezers wil trekken en behouden en daarom 
zijn beleid ook graag wil aanprijzen of ‘verkopen’. 

• Een drietal ontwikkelingen die in dit kader relevant zijn, te weten 1. profilering politieke partijen 
om achterban te veroveren (stem immers niet meer vanzelfsprekend), 2. profilering via issue-
identificatie en imago(vorming) en 3. vrees voor Britse mediatoestanden waarbij de overheid in 
permanente oorlog met de pers verkeert. 

• Het gegeven dat bovenstaande ontwikkelingen het risico met zich meebrengen dat voorlichting 
vooral gaat draaien om het verkopen van beleid i.p.v. het openbaar maken van beleid. 

 
De deelnemers werd vervolgens om een reactie op deze analyse gevraagd. Hier kwam het volgende uit: 
 

FORMULEER UW REACTIE OP DEZE ANALYSE  
(eens/oneens, en bijv. toevoeging/nuancering/vraag) 
 
1. Grotendeels oneens 
2. Oneens, cultuur in Nederland is daar niet naar 
 De media 
3. Nodig onder andere politieke macht en invloed. Dat wordt mede bereikt door beeldvorming van de 

minister, zeker vanwege de rol van de media. 
4. Het vertrekpunt is onjuist. Begin bij het bereiken van de doelstellingen van het beleid.  
5. Eens in de zin dat dit er aan komt, en eigenlijk al is. Wellicht niet in de officiële persberichten, maar wel 

in de informelere voorlichting.   
Je begeeft je op de weg van het scheppen van een imago, dat wel eens niet zou kunnen kloppen 
Genoeg partijen om je af te rekenen. de kiezer is er een van. 

6. Ik ben het oneens met het geschetste beeld. Het gaat om ontwikkelingen die er wel zijn maar die veel te 
donker worden ingekleurd. Bij risico's ben je altijd zelf als voorlichter betrokken. Het komt dan aan op 
professionele moed en karakter.  

7. Politisering van de overheidsvoorlichting straft zich - in Nederland - vanzelf. 
Eens, het is allemaal nogal zichtbaar en dus is er veel controle. 
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8. Trend is er wel, maar de relatie wat kort door de bocht. Een sterkere profilering is in zijn geheel 
noodzakelijk door de zeer grote hoeveelheid beschikbare informatie. Profilering hoeft ook niet per se 
partijmatig te zijn. Kortom: sterker profileren is nog geen verkopen! 

9.  Voorlichting is nu al verkopen EN openbaar maken. Niet een kwestie van of/of, maar en/en 
10. Een departement richt zich niet op achterbannen, wel op de burger. Issue-identificatie is niet hetzelfde 

als politisering Wel duidelijk is dat de overheid zelf ook middelen heeft op communicatiegebied. Die 
zal ze proportioneel en zorgvuldig moeten toepassen 

11. Oneens dat het een risico is. Er wordt ten onrechte vanuit gegaan dat overheid neutraal moet zijn. 
overheid moet politieke keuzes durven maken en verdedigen. Overheid mag dus beleid verkopen. 

12. Voorlichting is natuurlijk nimmer neutraal, dus ook de overheidsvoorlichting niet. Maar politisering van 
de voorlichting door de overheid is mijns inziens uit den boze. Dat mag aan de voorlichting van de 
maatschappelijke en politieke organisaties worden overgelaten. Ik denk dat de overheid wel iets mag 
doen inzake het signaleren van maatschappelijke trends, van het benoemen van issues van mijn part, 
maar de overheid moet vooral een serviceverlenende rol inzake voorlichting kiezen.  
Wie is er bang voor de media? De overheid moet de media bedienen met informatie, signalen vanuit de 
samenleving (ook van journalisten) serieus nemen, en daarop actief inspelen. De oorlog breekt pas uit 
als de overheid te krampachtig is, bijvoorbeeld als de rijksvoorlichtingsdienst de rijksverhullingsdienst 
wordt.  

13. Voorlichting licht voor over collegebeleid, en niet over partijpolitieke opvattingen of posities. Dat blijft 
onderbelicht. Goed beleid kan met openbaarmaking wel verkocht worden, maar binnen de grenzen 
van collegebeleid. 

14. Issuemanagement is een goed instrument om de kernboodschap in een agressieve 
communicatieomgeving te bewaken 

 
DISCUSSIE 

 

Uit bovenstaande items komt naar voren dat een aantal deelnemers het eens was met de analyse en een 
deel het oneens.  

• Item 12 werd toegelicht: De overheid moet geen koudwatervrees hebben, de Rvd moet geen 
verhullingsdienst zijn. Meer openheid gewenst! 

• Voorlichting vindt plaats in een politiek veld, voorlichting en politiek daarom niet los te koppelen. 
• N.a.v item 13: Voorlichting dient binnen de grenzen van het collegebeleid plaats te vinden, het 

college mag zich profileren maar geen individuele wethouders. 
   Niet mee eens: ook individuele wethouders moeten zich kunnen profileren 

• 1. Merkwaardig te spreken van politieke voorlichting terwijl een aantal ontwikkelingen juist wijzen 
op depolitisering.  
 Reacties: is er wel sprake van depolitisering? Nee, maatschappelijke thema’s zijn nog net zo 
gepolitiseerd als voorheen, nl. nog steeds o.b.v. belangentegenstellingen. Wel is sprake van een 
andere maatschappelijke curve. “Alles wat politici zeggen is politiek, ook als het om 
uitvoeringskwesties en voorlichting daarover gaat”. 
Bedoeld was met name de partijpolitiek. Is nu anders, moeilijker dan vroeger  wordt door 
anderen beaamd. 

 2. Het issue heeft ook te maken met ontwikkelingen in de media (voorlichting past zich soms aan 

de wensen van de media aan)  dit is een belangrijkere vraag dan de politisering in de 
voorlichting. 

Niet mee eens, sprake van wisselwerking: ook de media passen zich aan. 
• “Als een minister wordt aangesproken op haar beleid, ga je aan de slag. Iets anders ligt het bij 

vragen met een politiek karakter (als de minister bijv. gevraagd wordt: ‘wat vind je van Sharon 
Dijksma?’). Dergelijke vragen liggen niet bij mij, ik vertegenwoordig de minister, niet haar 
politieke partij en zeg dan: ‘dat moet je haar zelf maar vragen’. Maar hoe je dat dan wel goed 
regelt, is onduidelijk.” 

 
 

 
AANBEVELINGEN 

 
Naar aanleiding van de gevoerde discussie werd de volgende vraag gesteld: ‘Welke aanbevelingen aan 
het kabinet vloeien voort uit uw standpunt?’ De resultaten, waarbij enige clustering heeft 
plaatsgevonden, treft u hieronder aan: 
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WELKE AANBEVELINGEN AAN HET KABINET VLOEIEN VOORT UIT UW 
STANDPUNT? 
 
1. Voorlichting meer ruimte geven om "het spel" mee te spelen voor beleid "aanvaard" is 

De overheid moet kunnen communiceren over niet bestaand beleid. voorwaarden: 
regeerakkoord, proportioneel 
Mee eens 
Communicatie over nog niet aanvaard beleid is noodzakelijk voor belanghebbenden om te 
kunnen participeren.  
Zeer mee eens 

2. Departementale en partijpolitieke voorlichting/communicatie scheiden. Op alle ministeries op 
dezelfde manier. 

3. Normen ontwikkelen die enig houvast bieden over wat wel en niet en daarover ook in de politiek 
zelf discussiëren (Tjeenk Willink raadde dat lang geleden al aan) 

4. Onderscheid maken tussen beleidstechnische voorlichting en beleidspolitieke voorlichting.  
5. Partijpolitiek is aan de betreffende politieke partij; voorlichting mag wel iets parlementair politieker 

worden 
6. Aparte woordvoering over partijpolitieke kwesties - dus een politiek woordvoerder naast 

departementale woordvoering over staand beleid, techniek etc. 
7. Het kabinet dient te kiezen: woordvoering namens de minister over alles of een aparte voorlichting 

over partijpolitieke enz. zaken. Ik pleit voor het eerste 
8. In de Nederlandse verhoudingen past geen afzonderlijke “politieke” woordvoerder 
9. Overheidsloketten en interactief beleid verder ontwikkelen als onderdelen van het totale 

voorlichtings-/communicatieproduct. Evalueren, ook met de media en wetenschappers. Kortom:  
een zichtbare beweging blijven entameren. 

10. 1: reorganisatie van de RVD, in de zin van omvorming richting open, transparante nieuwsbron 
aangaande het algemene beleid van de regering. 2: herinrichten van de directies 
voorlichting/communicatie van de ministeries, waarbij transparantie en pro-actief 
communicatiebeleid gestalte krijgt via moderne middelen als interactieve websites, eigentijdse 
(korte) postbus 51 spots, meer distributiepunten met folders over concrete beleidsonderdelen en - 
vooral - trends/issues.  3: een open, op uitwisseling gerichte attitude jegens de media. 4: meer 
participatie van bewindspersonen in maatschappelijke debatten op momenten dat de 
meningsvorming volop bezig is.  5: communicatie niet als sluitpost, niet als eenrichtingstoeter 
richting burger zien, maar meer richten op tweerichtingsverkeer. 

11. Communicatie moet een steviger positie krijgen in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering 
12. Stel partijpolitieke assistenten aan bij bewindspersonen, waar partijpolitieke belangenbehartiging 

thuis hoort.  

 
 
DISCUSSIE 
 
Bovenstaande aanbevelingen tonen de onenigheid t.a.v. het al dan niet scheiden van departementale en 
partijpolitieke voorlichting/woordvoering. Met name discussie n.a.v. item 4: 
Toelichting: beleidstechnische voorlichting behelst bijv. het uitleggen van de WAO. De beleidspolitieke 
kant hiervan is dan de discussie in de TK die over de WAO plaatsvindt. 

Deze scheiding is op een aantal departementen al een feit, hangt af van het gegeven of er een 
uitvoeringsorgaan bij geplaatst is. 
Maar wie moet er dan voorlichten als er iets in de uitvoering misgaat? Dat is inderdaad het gevaar, 

beide kanten gaan dan door elkaar lopen. Vandaar: 1 woordvoerder voor 1 ministerie gewenst. Dit wordt 
beaamd: de functies zijn niet te scheiden. Voorbeeld: de paspoortaffaire  in feite betrof het hier een vrij 
technisch probleem (plaklaminaat), maar uiteindelijk zijn de verantwoordelijke politici toch afgetreden.  
Of iets technisch is of politiek heeft tevens te maken met het volume van de voorlichting: hoeveel licht je 
voor? Dit heeft weer te maken met het ministerie zelf. 
De voorzitter concludeerde: in feite gaat het hier dus niet alleen om de (on)wenselijkheid van een 
scheiding in functies, maar tevens om de (on)mogelijkheid van een scheiding. Dit wordt : inderdaad, de 
functies zijn eenvoudigweg niet te scheiden. 
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PRIORITERING 
 
Aan de deelnemers werd vervolgens gevraagd om van de bovenstaande 12 aanbevelingen de prioriteit te 
bepalen: ‘Kunt u aangeven in welke vijf aanbevelingen u zich het meest kunt vinden’? Deelnemers 
kregen de mogelijkheid om maximaal vijf aanbevelingen aan te vinken. Hieronder vindt u de resultaten. 
De items staan gerangschikt aflopend op het aantal uitgebrachte voorkeurstemmen, waarbij de 
aanbeveling met de meeste stemmen bovenaan staat en die met de minste stemmen onderaan. Tussen 
haakjes vindt u het totaal aantal uitgebrachte stemmen op het betreffende item. 

 
KUNT U AANGEVEN IN WELKE VIJF AANBEVELINGEN U ZICH HET MEEST 
KUNT VINDEN? 
 
1. Voorlichting meer ruimte geven om "het spel" mee te spelen voor beleid "aanvaard" is (6) 
2. Communicatie moet een steviger positie krijgen in de beleidsvoorbereiding en –uitvoering (5) 
3. Aparte woordvoering over partijpolitieke kwesties - dus een politiek woordvoerder naast 

departementale  woordvoering over staand beleid, techniek etc. (4) 
4. In de Nederlandse verhoudingen past geen afzonderlijke ‘politieke’ woordvoerder  (4) 
5. Overheidsloketten en interactief beleid verder ontwikkelen als onderdelen van het totale 

voorlichtings-     /communicatieproduct. Evalueren, ook met de media en wetenschappers. 
Kortom: een zichtbare beweging blijven entameren. (4) 

6. Stel partijpolitieke assistenten aan bij bewindspersonen, waar partijpolitieke belangenbehartiging 
thuis hoort (4) 

7. Normen ontwikkelen die enig houvast bieden over wat wel en niet en daarover ook in de politiek 
zelf discussiëren (Tjeenk Willink raadde dat lang geleden al aan) (3) 

8. Partijpolitiek is aan de betreffende politieke partij; voorlichting mag wel iets parlementair politieker 
worden (3) 

9. Departementale en partijpolitieke voorlichting/communicatie scheiden. Op alle ministeries op 
dezelfde manier. (2) 

10. Het kabinet dient te kiezen: woordvoering namens de minister over alles of een aparte voorlichting  
over partijpolitieke enz. zaken. Ik pleit voor het eerste (2) 

11. 1: reorganisatie van de RVD, in de zin van omvorming richting open, transparante nieuwsbron 
aangaande het algemene beleid van de regering. 2: herinrichten van de directies 
voorlichting/communicatie van de ministeries, waarbij transparantie, en pro-actief 
communicatiebeleid gestalte krijgt via moderne middelen als interactieve websites, eigentijdse 
(korte) postbus 51 spots, meer distributiepunten met folders over concrete beleidsonderdelen en - 
vooral - trends/issues. 3: een open, op uitwisseling gerichte attitude jegens de media. 4: meer 
participatie van bewindspersonen in maatschappelijke debatten op momenten dat de 
meningsvorming volop bezig is. 5: communicatie niet als sluitpost, niet als eenrichtingstoeter 
richting burger zien, maar meer richten op tweerichtingsverkeer.  (2) 

12. Onderscheid maken tussen beleidstechnische voorlichting en beleidspolitieke voorlichting. (1) 
 

 

N.B. In de top-6 (de items 3 t/6 kregen evenveel stemmen) staan dus zowel de aanbeveling om te komen tot een aparte 
woordvoering over partijpolitieke kwesties als de tegenovergestelde opvatting, nl. ‘in de Nederlandse verhoudingen past geen 
afzonderlijke “politieke” woordvoerder’. Beide items kregen evenveel stemmen (4). 

 
 
 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 
 

ORGANISATIE EN PROFESSIONALISERING VAN DE COMMUNICATIEFUNCTIE 
 

In dit deel stonden de organisatie en professionalisering van de communicatiefunctie centraal. De 
voorzitter gaf aan de hand van sheets een toelichting. Kern van het verhaal was dat door een aantal 
factoren (toename aantal media & journalisten, concurrentieslag om het nieuws, fragmentatie 
medialandschap, ontzuiling - wie en waar zijn de doelgroepen? –, interactief beleid, opkomst ICT en de 
mondige  burger) de druk op voorlichtingsafdelingen toeneemt.   
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De vraag was vervolgens: ‘Wat betekent dit alles voor de organisatie (vraag 1) en professionalisering (vraag 
2) van de overheidscommunicatie’? 
 

Voor welke uitdaging(en) staat de overheid volgens u op het gebied van professionalisering 
van de communicatiemedewerkers? (& koppeling aanbevelingen hieraan) 
 
1. Meer zorg over communicatiebewustzijn beleidsmakers/uitvoerders beleid 
2. Wie actiever wil communiceren met de burgers, moet z'n medewerkers trainen. Trainen in zowel de 

vinger krijgen achter maatschappelijke trends en ontwikkelingen, als achter de fijne kneepjes van 
het communicatievak. Ergo: ook communicatietrainingen.  

3. Maak informatie zo makkelijk mogelijk toegankelijk, doe dit niet door meer voorlichters in dienst te 
nemen, maak gebruik van nieuwe mediatechnieken 

4. Communicatie moet strategischer worden, dichter op het beleid, want beleid moet communicatiever, 
klantgericht en omgevingsgevoelig zijn 

5. Grootste uitdaging: het daadwerkelijk bereiken van de burger/doelgroep 
6. De echte slag naar de ontvanger te maken: weten hoe je met alle die beschikbare middelen het beste 

de doelgroep bereikt en feitelijk de consequenties van het eigen handelen kunnen overzien. 
Medewerkers moeten daartoe breedte en diepte hebben. En een heldere blik op de buitenwereld. 
Maar: geen paniek, het geschetste beeld neigt ernaar zo bedreigend te zijn dat niets meer helpt. 
Gewoon doorgaan , goed nadenken en evalueren! 

7. Nieuwe media inzetten, zo gericht mogelijk 
8. Een evenwicht zien te vinden tussen de verdere invoering van ICT, die een flink deel van de 

oplossing is, en het niet vervreemd raken van de burger door al die makkelijke, maar afstandelijke 
kontakten 

9. Maak van de overheid een luisterende overheid 
10. Voorwaarde: meer bewustzijn intern en opleiden van medewerkers 
11. Richt de blik niet op het binnenhof e/o omliggende departementen. Communiceren met de 

samenleving vereist een blik richting samenleving.  
12. Directe communicatie naar burgers moet d.m.v. nieuwe en oude middelen ingezet blijven worden. 

Burgers mogen nooit kunnen zeggen we wisten van niks. 
13. Het door de commissie geschetste beeld doet zich mijns inziens niet in die dramatische zin voor als 

de commissie suggereert. Vandaar dat mijn aanbeveling niet aansluit bij de analyse van  de 
commissie. Ik ben er voorstander van voorlichting een duidelijker plaats krijgt in het politieke en 
beleidsproces en ik vind ook dat voorlichters professioneler op hun verantwoordelijke taak 
moeten worden voorbereid. Overigens ben ik van mening dat het woord communicatie niet moet 
worden gebruikt als men voorlichting bedoeld. 

 
 

DISCUSSIE 
 
Allereerst werd er een kanttekening gemaakt bij het geschetste beeld : “Het is een inferno dat de 
commissie geeft;  ik moet er maar soldaten voor leveren, terwijl ik het er helemaal niet mee eens ben!” (zie 

ook item 13)  enig commentaar op bovenstaande analyse was ook wel te verwachten, gezien het feit dat 
deze schets op enkele punten overeenkwam met de beginanalyse, waar sommigen uit de groep het 
evenmin mee eens waren (zie begin verslag). 

• Toelichting bij item 1: ‘Mijn grootste zorg is een tekort aan communicatiebewustzijn bij 
beleidsmakers. Ik hoop dat departementen de beleidsontwikkeling wat communicatiegevoeliger 
kunnen maken.’ “Communicatiebewustzijn bij eenieder die met beleid en uitvoering bezig is, is 
nodig en dat is meer dan alleen interne communicatie.” 
Dit wordt beaamd en het voorbeeld van rekeningrijden wordt aangehaald: toen de term bedacht 
werd, zat er geen communicatieadviseur bij en dat is te merken ook:  de term dekt de lading niet 
en heeft bovendien een negatieve connotatie. Communicatieadviseurs e.d. dus eerder betrekken. 
Reactie: inderdaad rekening houden met communicatie, maar rekeningrijden is ook een moeilijk, 
gevoelig onderwerp. Je kunt nog zo’n goede communicatie hebben, het hoeft echter niet te 
werken. 
Dit klopt, maar je moet ook rekening houden met hoe iets valt bij mensen, hoe het aankomt. Als 
je beleid omgevingsgerichter wilt maken, communicatiegevoeliger, moet je er eerder bij zijn. 
“Communicatie moet geen sluitpost zijn”. Hier wordt het voorbeeld gegeven van de recente 
blooper van Willem-Alexander in NY: “Ik zeg niet dat voorlichting het had kunnen voorkomen, 
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maar het was in elk geval geen fulldressed voorlichter”. (Waarna de discussie afdwaalde naar de 
(gebrekkige) capaciteiten van de Rvd…) 

• De ambtelijke top is er niet altijd van doordrongen dat beleid ook wel eens niet goed zou kunnen 
vallen  noodzaak om hen hier bewust van te maken. 

 
 

Voor welke uitdaging(en) staat de overheid volgens u op het gebied van organisatie van de 
communicatiefunctie? (& koppeling aanbevelingen hieraan) 
 
1. Snelheid van reageren in het ICT tijdperk 
2. De overheid moet de voorlichting een integrale plaats toekennen in alle stadia van het beleidsproces. 

De voorlichting en dus de voorlichters moeten professioneler en dus beter opgeleid worden om 
de zware maar boeiende toekomstige uitdagingen aan te kunnen. 

3. De overheid zou de communicatie als intrinsiek onderdeel van het primaire (beleids)proces moeten 
opvatten. Dat leidt tot mijn aanbeveling om de inhoudelijke en hiërarchische positionering van de 
afdelingen/directies communicatie op een nieuwe leest te schoeien. Communicatiedeskundigen 
vooraan in het traject, gebruik maken van hun maatschappelijke antennes. Bewindspersonen en 
topambtenaren regelmatig laten brainstormen met de hoofden communicatie. 

4. Overheid moet zelf meer direct met burgers communiceren dmv bestaande en nieuwe middelen. 
5. 1. betrek communicatie in een zeer vroeg stadium bij de beleidsvoorbereiding; treedt in contact met 

de relevante omgeving - ook zo vroeg mogelijk 2. snelheid is van essentieel belang.  
6. Richten op primaire processen: beleids- en corporate communicatie en dat doorvertalen naar 

doelgroepen. Middelen daarvoor inzetten. Strategische communicatie verankeren, niet apart laten 
zitten. 

7. Maak de gehele organisatie communicatiegevoeliger; geef communicatie een duidelijke positie in alle 
fasen van het beleid en speel in op de mogelijkheden van de nieuwe technieken. 

8. Bij beleidsvorming moet communicatie/voorlichting reeds vanaf het begin worden betrokken 
9. Maak de organisatie van de overheid communicatiegevoeliger, niet door meer specialisten 

communicatie in dienst te nemen, maar door de bestaande capaciteit deels anders in te zetten 
10. Is niet eenduidig te beantwoorden. De klantgerichte loketfunctie, de opzet van een open interactief 

beleidsproces en de communicatie rond gevoelige politiek onderwerpen eisen elk een eigen 
aanpak, discipline en ook organisatorische positie. Maatwerk in de organisatie moet daarbij 
afgewogen worden tegen wensen van integraliteit en eenduidigheid. Soms is een centrale sturing 
wenselijk, soms decentralisatie noodzakelijk om tot een goed product te komen. De creatieve inzet 
van de nieuwste communicatiemogelijkheden op al deze niveaus is veelbelovend. Tenslotte dient 
de gehele organisatie te worden heringericht in het licht van deze nieuwe transparantie. 

11. Nieuwe positionering directies voorlichting binnen departement = aanbeveling voor de uitdaging: 
leveren van moderne snelle kwaliteit. 

12. Aandacht voor de samenhang in de organisatie (concerncommunicatie) en voor interactieve 
beleidsvorming. 

 
 
N.B. Het verschil tussen vraagstelling 1 en  2 kwam niet duidelijk genoeg naar voren; de deelnemers hadden het idee dat 
vraag 2 hetzelfde van/aan hen vroeg als vraag 1. 
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SLOTVRAAG 
 

De brainstormsessie werd afgesloten met een laatste mogelijkheid om de commissie nog aanbevelingen,  
opmerkingen of ideeën mee te geven. 
 

WELKE AANBEVELING, OPMERKING OF IDEE WILT U DE COMMISSIE 
MEEGEVEN? 
 
1. Schrijf het allemaal helder en begrijpelijk op, maak absoluut geen dik boekwerk 
2. Hou het concreet en hou het breed (er is meer dan de Rijksoverheid) 
3. Wat ik te zeggen heb stond reeds hiervoor.   
4. Vooral niet denken dat alles nu in een keer geregeld kan worden. Maatschappij en politiek blijven in 

beweging, en de techniek ook. Die veranderingsprocessen en hun betekenis voor de 
voorlichting/communicatie dienen dus continu bekeken en vertaald te worden, een continue 
activiteit derhalve. 

5. Geen blauwdrukken, praktisch zijn; denk naar buiten gericht, omgevingsgericht.  
6. Na blijven denken, meer maatschappelijke instellingen betrekken, met name de commerciële sector 

(grote en middelgrote ondernemingen). En verder ook zorgen voor participatie door alle groepen 
burgers, zowel de autochtone als allochtone burgers.  
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DE GRENZEN VAN INTERACTIEVE BELEIDSVORMING (BREAK-OUT ROOM THREE) 

 
DROOMVRAAG 

 
De sessie werd begonnen met een proefvraag om het computerprogramma te leren begrijpen. Er werd 
geen mogelijkheid gegeven om over deze vraag te discussiëren. De vraag luidde ‘wat is uw droombeeld 
van de overheidscommunicatie?’  
 

WAT IS UW DROOMBEELD VAN DE OVERHEIDCOMMUNICATIE? 
 
1. Idee 1 
 Goed idee  
2. Betrouwbare overheid 
 Betrouwbaar blijft ook maar een subjectief gegeven  
3. Kopje thee en persoonlijk advies 
4. Dichtbij de burger 
5. Een overheid die de burger echt goed kent 
 Van CRM naar BRM (Burger Relatie Management).  
6. Op maat: niet te veel, niet te weinig 
7. Alle informatie die ik als burger zoek moet aanwezig zijn op MIJN moment 
 Helemaal mee eens  
8. Dat we er niet door worden lastig gevallen 
9. Dat we er wat aan hebben 
10. Alle data, voor zover niet van vertrouwelijke aard, moet beschikbaar zijn voor de burger 
11. Nooit 
 Feest 

1. luistercircus 
2. kermis 

 

 
SLAGVAARDIGHEID VERSUS INTERACTIVITEIT 

 
Er werd aan de hand van sheets een toelichting gegeven op de problemen rondom interactieve 
beleidsvorming. De mondelinge toelichting van de eerste vragen luidde als volgt: 
“In theorie is het mogelijk om ieder beleidsvraagstuk interactief aan te pakken. In de praktijk stuit dit op 
bezwaren. De slagvaardigheid van het bestuur kan bijvoorbeeld belemmerd worden door het interactieve 
communicatieproces. Een interactief proces biedt immers de gelegenheid om weerstand te mobiliseren en 
te organiseren tegen voorgenomen maatregelen. Grote weerstand onder de bevolking kan er vervolgens 
toe leiden dat bestuurders er van af zien om impopulaire, maar wellicht noodzakelijke maatregelen te 
nemen.” 
 

BENT U HET EENS MET DEZE ANALYSE? 
 
1. Nee, voorkomt bezwaarprocedures 
  In de praktijk zie je dat niet terug! Op gemeentelijk niveau zijn veel voorbeelden waar na een 

interactief proces degenen die ontevreden zijn alsnog bezwaar maken.  
  Hangt af van de cruciale laatste fase. bezwaar = straf slecht handelen  
2. 'Poolse landdagen' leiden niet tot slagvaardige besluitvorming.  
  Mee eens, maar Poolse landdagen hebben niets met interactieve beleidsvorming te maken  
3. Neen, zonder draagvlak geen daadkracht 
4. Nee, je bepaalt zelf hoe slagvaardig je wilt zijn. 
 Tempo besluitvorming bepaal je zelf, de techniek maakt het je mogelijk  
5. Nee, bij pro-actief beleid weet je als beleidsmaker hoe een onderwerp onder de bevolking leeft 
  Mee eens, draagvlak moet je zoeken en niet maken  
6. Neen, vertraging zit in andere delen procedure 
7. Mits duidelijke procedure en goede inhoud: geen probleem 
8. Ja, ik ben het er mee eens als alle problemen interactief opgelost zouden moeten worden. Nee, ik 

ben het oneens met de stelling wanneer interactieve benaderingen worden ingezet wanneer dat 
productief is. 

9. Doordat de discussie vroeg gevoerd kan worden, zal er bij een definitief besluit draagvlak zijn 
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10. Onwennigheid met nieuwe verhoudingen en rollen leidt tot onregelmatigheden, vertraging en 
conflicten 

11. Ja. Nee. Als interactieve beleidsvorming de slagvaardigheid belemmert , wordt deze niet goed 
toegepast.  

  Geheel mee eens. De eisen die het tempo stelt moeten aan de deelnemers aan het proces 
worden gemeld 

12. Het is natuurlijk vooral een probleem van bestuurders. Het dilemma bestaat alleen bij de oplossing 
van spoedeisende beleidsvragen die sterk hangen aan de wettelijke taken van het dagelijks bestuur. 

13. Als de overheid zijn werk goed doet, is interactiviteit minder nodig -> de tevredenheid van klant 
(ergo de burger) bepaalt het succes. 

14. Ja, als je weet waar beleid begint 
15. Als de bestuurders leren om goede uitgangspunten te formuleren, dan kunnen interactieve 

processen voor een meerwaarde zorgen 
16. Ja, interactiviteit kan leiden tot een tragere besluitvorming, maar heeft absoluut zijn waarde omdat 

het later bezwarenprocedures kan voorkomen en draagvlak kan vergroten.  
17. Overheid: denk met de burger mee, denk niet alleen over de burger! 
18. Nee, want het besluit hoeft niet altijd het doel op zich te zijn. Het proces zelf heeft ook zijn functie.  
19. Probleem is van de vele eigenbelangen die meespelen 
20. B. Tijdig het proces opstarten. Tijdslijn afspreken. Duidelijk maken dat aan elke discussie een eind 

komt.  
21. Een heldere visie, doelstellingen en gebruik van middelen voorkomt veel ellende 
22. Een heldere begripsbepaling van het verschijnsel "interactieve beleidsvorming" is eerst 

noodzakelijk. Interactie met de samenleving met de het oogmerk draagvlak te verwerven? Dan 
doet het dilemma zich n et of nauwelijks voor. "Tijdverlies" wint zichzelf terug. Interactieve 
beleidsvorm met het oogmerk burgers volledig te betrekken bij besluitvorming (i.p.v. 
verkiezingen) kan contraproductief zijn 

 

 
  

Welke creatieve oplossingen kunt u bedenken voor de spanning tussen interactiviteit en 
slagvaardigheid? (antwoord met ja/nee en omschrijf oplossing kort en bondig) 
 
1. Oplossing: nieuwe spelregels en rollen voor politici, ambtenaren en anderen 
  Ambtenaren zijn netwerkende specialisten ten dienste van publieke zaak (civil servant) 
2. Duidelijke termijnen/rollen afspreken en je daaraan houden 
3. Nee goed het speelveld bepalen 
4. Goede randvoorwaarden/spelregels formuleren 
5. Door de bevorderen dat politieke partijen zich meer dan tot n u toe uitlaten over de belangrijke 

maatschappelijke dilemma’s 
6. Zorg dat je burger en issues al kent voordat het een probleem wordt 
7. In de reacties op de stelling staat al een aantal (creatieve??) oplossingen. Maar waarom zouden ze 

creatief moeten zijn? 
8. ANDER primaat politiek 
  Dit is bijna niet meer creatief te noemen, want het vraagt om wijzigingen in onze grondwet!  
  Voorbeeld van Enschede binnenstadsdiscussie in twee kampen.  
  Vraagt andere profilering rol bestuurder  
9. Wees duidelijk in je rol: waarover mogen mensen meepraten/meedenken 
  Mensen moeten overal over mee mogen praten. Anders moet je overheid er af blijven  
  Meepraten mag, op een gegeven moment moeten er keuzes worden gemaakt  
10. Niet creativiteit, maar zorgvuldigheid is het toverwoord. Bestuurders geven de randen van het 

speelveld aan, en als dat niet helder genoeg gebeurt, gaat het fout. 
  Mee eens. Dat speelveld en de spelregels moeten ook ongewijzigd blijven. 
11. Ja; maak het meetbaar en houdt het tegen je criteria aan. 
12. Tijdig proces opstarten.Afspraken maken tijd en inhoud. Duidelijk maken dat je altijd tot een keuze 

moet komen. Simulatie als instrument invoeren. 
13. Moeten de oplossingen in de bestuurlijke hoek worden gezocht of in de communicatie hoek? Beide 

invalshoeken moeten bij dit "instrument" bekeken worden. 
14. Spanning tussen bv. wethouder en college. Mocht daar ruimte tussen zitten: wees eerlijk/open 
 Lijkt me niet probleem van de burger maar een bestuurlijke must.  
15. Bepaald type problemen vereist helder ja of nee zeggen vanuit een eigen afweging. Waar de kans op 

free-rider gedrag overheerst is dat op z'n plaats. 
16. Wees uitnodigend, spreek met 1 mond als het gaat om verantwoordelijkheden en procedures 
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17. Door in het regeerakkoord nadrukkelijk vast te leggen over welk (beperkt aantal) onderwerpen 
interactie met burgers nodig is om te kunnen komen tot heldere beschrijving  van het 
beleidsdilemma 

18. Belangrijkste spelregel: helderheid over wat er met de uitkomst van de interactie wordt gedaan! 
19. Interactiviteit is een middel. Laat dit middel geen doel worden! Waarom wil je interactiviteit? 
20. Een heldere visie, doelstellingen en gebruik van middelen voorkomt veel ellende 
21. Mensen zelf verantwoordelijk maken voor nemen beslissing: dan moeten ze zelf afwegen en 

onderhandelen 
22. inwoners hebben ' last'  van de vele gezichten van bv. de overheid: wethouders; raadsleden; 

ambtenaren; politieke partijen; ' Den Haag' 
23. niet alles hoeft/kan interactief: kan verlammend werken  
24. zoek naar kansrijke of ruimere perspectieven, niet te veel afbakenen 
25. Kijk als overheid hoe het bedrijfsleven dit aanpakt -> klantentevredenheidsonderzoek, 

marktonderzoek. Bedrijven reageren op vraag en creëren aanbod. 
Ngo's zijn het slimste in het gebruik van achterban onderzoek  

 De overheid onderzoekt natuurlijk al heel veel. Ook continu-onderzoek.  
 Overheid onderzoekt veelal verkokerd, dat helpt niet  
26. Door interactieve beleidsvorming te reserveren voor echte beleidsvorming met de samenleving: de 

politicus verbindt zich ertoe de uitkomsten van het proces op de voorhand te  volgen 
27. Privatiseer de overheid.  

 
 

DISCUSSIE 
 
Vooraf: De commissie moet iets aan taalgebruik doen, resp. helderheid brengen in begrippen als 
bijvoorbeeld interactieve beleidsvorming (iab) en inspraak. Toelichting: het is de schuld van het bestuur 
zelf, dat er spraakverwarring is ontstaan over begrippen iab en inspraak – het lijkt erop dat het begrip 
inspraak is afgeschaft en iab het nieuwe toverwoord is - inspraak in verordeningen opgenomen en op sterk 
water gezet.  
In omloop zijnde definities van iab: 

• bestuurders committeren zich vooraf aan de uitkomst 
• bestuurders komen met groepen burgers tot besluitvorming 
• bestuurders horen ieders standpunt en nemen vervolgens een beslissing 

Verder: 
• Als het proces van iab goed wordt ingericht, kan de slagvaardigheid van het bestuur precies 

worden aangegeven. 
• Vooraf moeten heldere randvoorwaarden en spelregels worden opgesteld en worden vastgesteld 

wat er met de uitkomsten gebeurt. 
• Met iab wordt  bij de planvorming de deskundigheid benut die in de maatschappij aanwezig is - 

deze liet men voorheen, bij de klassieke planvorming door ambtenaren, onbenut. 
 

 

 

REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE VERSUS INTERACTIEVE BELEIDSVORMING 
 
“Een ander bezwaar tegen interactieve beleidsvorming betreft de rol van het parlement. In een proces van 
interactieve beleidsvorming spreekt een bewindspersoon rechtstreeks met individuele burgers en/ of 
maatschappelijke groeperingen over de oplossingen van een maatschappelijk vraagstuk. Soms krijgt het 
interactieve proces zelfs de vorm van onderhandelingen, waarbij de bewindspersoon met burgers/ 
maatschappelijke organisaties overeenstemming bereikt over de meest gewenste oplossing. In zekere zin 
worden de gekozen volksvertegenwoordigers (het parlement) hiermee gepasseerd.” 
 

A. Bent u het eens met deze analyse? 
B. Welke creatieve oplossingen kunt u bedenken voor de spanning tussen representatieve 

democratie en interactieve beleidsvorming? 
Antwoord met ja/ nee en omschrijf oplossing kort en bondig 
 
1. Oplossing: volksvertegenwoordigers spelen herkenbaar, maar uitnodigend mee. 
2. Er is geen probleem: parlement bepaalt immers in laatste instantie 
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 Onzin, het resultaat is een afspraak waar niet meer aan getornd mag worden. Betrouwbaarheid 
politiek?????  

 Niet voor niets heeft het parlement het steeds moeilijker  
 Het parlement zal nooit op voet van gelijkheid met andere ,maatschappelijke actoren bij een 

dergelijk proces betrokken kunnen zijn; behoudt nl. het laatste woord  
 Maar dan was de interactie dus een wassen neus!  
3. Ja, door democratisering van de communicatie en inspraak heeft het parlement niet langer de primaat,  
4. Neen, zolang de minister de hoofdlijnen van het beleid met de onderhandelingen gestalte geeft. In het 

bedrijfsleven of een vereniging is dat niet anders. De directie doet de onderhandelingen. 
 dat vraagt wel om een duidelijke bestuursvisie, die ontbreekt juist  
5. Ja, holt uit. Parlement moet meedoen in het proces 
 Is dus eigenlijk een "nee"  
6. Een parlement, dat niet luistert naar zijn achterbannen, is per definitie niet goed bezig. 
 Lachende Zalm "Hahaha! Ik voer deze motie niet uit"  
 Dus de minister zal ook naar het parlement moeten luisteren, want deze vertegenwoordigt ook 

een "achterban/belangengroep"  
7. Parlement moet blij zijn met maatschappelijk tot stand gekomen en gedragen oplossingen: mits 

democratische verantwoord belangrijker dan oude instituut 
8. Niet eens met de stelling, want de raad, de staten, het parlement kunnen enkele belangrijke momenten 

opeisen: 1 aan de start (controle of de start goed genoeg is) en 2 bij de besluitvorming. Bovendien 
kunnen ze tussen de bedrijven door heel goed meeluisteren en hun rol volksvertegenwoordiger waar 
maken. 

 Mee eens. Parlement kan veel leren van wat op andere overheidslagen reeds is uitgedacht. 
Bovendien kan het parlement besluiten tot de aanleg van een weg en daarna ruimte bieden voor 
interactie in de realisatiefase.  

9. Ja, tenzij vooraf met het parlement afspraken zijn gemaakt 
10. Democratie is een instrument, geen doel op zich. 
 Nou, het is wel wat meer dan een instrument.  
11. Nee, want minister/wethouder/gedeputeerde zal altijd verantwoordelijkheid moeten afleggen en in 

dat stadium parlement e.a. altijd nog hun rol spelen. Ook parlement e.a. kunnen/moeten in het 
proces van iab "ingepland" worden 

12. Is er een probleem? Wel beslissingsbevoegdheden duidelijk maken. Verder meedoen in het proces 
13. Ja, tenzij van te voren helder in het parlement zelf besproken (bv. in het regeeraccoord) 
 Is een regeerakkoord democratisch???? 
 Ja, per definitie: de resultante van verkiezingen  
14. De rol van het parlement wordt door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen uitgehold. Door te 

participeren in interactieve beleidsvorming kunne parlementsleden wel degelijk hun rol bevestigen. 
Uiteindelijk hebben ze het laatste woord. Dus geen probleem.  

 Mee eens. Geef ze ook een rol  
15. Er is verschil tussen dualisme en monisme 
16. Niet mee eens: er is meer onder de parlementaire zon dan interactieve processen; trouwens hoe kan 

het genereren van meer kennis ten koste gaan van de autoriteit van de overheid? 
17. Richt je als politiek op de kaders en totaal visie; begeef je niet teveel op het terrein van de invullingen 

-> laat dat zoveel mogelijk over aan de markt en burger 

 

 
DISCUSSIE 

 

• Rol van parlement bij iab niet per definitie  problematisch, wanneer tenminste haar rol vooraf 
goed wordt geschetst. 

• Parlement kan heel goed burgers stimuleren aan iab mee te doen 
• Waarom zouden politici niet aan iab mogen meedoen ?  
• Bij iab wordt betrokkenheid van de burger verondersteld - wil die eigenlijk wel betrokken 

worden? 
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GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 
 

ORGANISATIE EN PROFESSIONALISERING VAN DE COMMUNICATIEFUNCTIE 
 

De voorzitter nam het woord weer en gaf een toelichting, waarbij hij inging op de factoren die ervoor 
zorgen dat de druk op de voorlichtingsafdelingen van overheden toeneemt. Dat heeft gevolgen voor de 
organisatie en professionalisering van de overheidscommunicatie. In het tweede deel van de 
brainstormsessie werd op deze problematiek ingegaan met een set vragen die overigens in alle break-out 
rooms gesteld werden. In verband met tijdgebrek  werden de twee vragen in elkaar geschoven. 
 

Voor welke uitdaging(en) staat de overheid volgens u op het gebied van de organisatie en 
professionalisering van de communicatiefunctie? 
 

1. Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en goed bewustzijn rol/positie overheid 
2. Accent komt steeds meer te liggen op proces begeleiding, netwerken en doorvertalen van beleid 

naar de relevante doelgroepen 
3. Op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen met beleidsmakers 
4. Slimmer achterban- en issue-onderzoek dan nu meestel wordt gedaan 
5. sterkere adviesvaardigheden 
6. Coachen en begeleiden van netwerkende en communicerende inhoudelijke specialisten 
7. Multi-channeling slim inrichten. Dus een antwoord op een vraag, beschikbaar maken via diverse 

kanalen. 
8. Er is vooral behoefte aan goede beroepsopleiding; onderwijsinstituten moeten zich bovendien 

meer richten op de koppeling tussen theorieopleiding en beroepenveld 
Goede maatregelen t.b.v. de opleidingsmarkt. Mij lijkt dat de concurrentie op dit terrein te 
groot wordt.  

  Kwaliteit van de opleidingsmarkt bewaken 
  En dus ook sterkere interactie met de universitaire wereld  
9. Het gaat niet om de professionalisering van de medewerker. Het gaat om de communicatie van de 

mogelijke boodschappen door de interne organisatie. Bijvoorbeeld, snelheid, bereikbaarheid direct 
betrokkenen en snelheid besluitvorming etc. 

10. De organisatie leren dat inwoners andere vragen hebben dan de organisatie vaak denkt 
11. Inspelen op wat de samenleving aan informatie nodig heeft en vraagt, in plaats van het uitstorten 

van data over de samenleving 
12. In staat zware ICT- projecten te managen 
13. Verkokering tegengaan 
14. Communicatie via nieuwe ICT- toepassingen moet uitnodigend zijn. Hiervoor zullen 

medewerkers dus vaardigheden hebben (marketing-achtig). 
15. Overheid zal nog beter naar "buiten moeten kijken".  Dat betekent niet alleen het binnen halen 

van info uit de samenleving, maar ook samenwerking met de samenleving. Overheid heft niet 
altijd de zender te zijn van haar boodschap. Andere zenders in de samenleving kunnen 
geloofwaardiger zijn, doelgroep beter bereiken etc. 

16. De organisatie meenemen dat slecht of ' half'  beleid niet goed gecommuniceerd kan worden 
  Beleid is bijna nooit 'af' en wordt constant herzien. Communicatie en beleidsvorming zijn veel 

meer verweven.  
17. De inbreng m.b.t. "communiceerbaarheid van beleid" versterken 
18. Kantelen van de hele overheidsorganisatie van aanbod-denken naar vraagsturing als het gaat om 

de burger in zijn klantrol 
Het is inderdaad veelal een intern organisatie probleem.  

19. Aan iedere communicatie een sectie Grote Oren (luisteren naar maatschappij toevoegen) = 
omdraaien communicatietoeter -SL 

20. In staat beleid o te zetten in vraaggeoriënteerde boodschappen, gericht op kleine, eenduidige 
doelgroepen 

21. Niet richten op de technologie, maar op de doelen van de communicatie. Voor (bijna) alles is een 
technologische oplossing. 

22. Communicatiemedewerkers zijn vaak ' luis in de pels' 
23. Rol van communicatieprofessional verbreed zich. Daarnaast zal ook op andere plaatsen in de 

organisatie mensen communicatiever maken. 
24. Realiseren wat de behoefte en frequentie bij burgers is om informatie te horen (overmaat 

schaadt) 
25. De grootste uitdaging is communicatie de juiste plaats binnen het beleid te geven. 

Bestuurskundigen en beleidsmedewerkers zullen een stukken van de taken van de huidige 
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communicatiemedewerkers overnemen. Aan de andere kant zullen communicatiemensen weer 
wat inhoudelijker met hun vak moeten omgaan. Dus meer aandacht voor de vele technieken, de 
doelgroepen etc. en wat minder gebiologeerd door de beleidsadviesfunctie. 

26. Meer sound-bites gebruiken 
27. Communicatie is niet alleen meer een taak van communicatiemedewerkers. Zij faciliteren. 

 

 

DISCUSSIE 

 

Opmerking: zit de commissie met deze vraag ?! (m.a.w. de vraag stellen is hem beantwoorden - de 
commissie vindt blijkbaar op voorhand, dat de overheidsvoorlichting niet professioneel genoeg is) 
 
 
 

SLOTVRAAG 
 

De brainstormsessie werd afgesloten met de mogelijkheid om nog iets, wat nog niet aan de orde was 
geweest, aan de Commissie te vertellen. 
 

Welke aanbeveling, opmerking of idee zou u aan de Commissie willen meegeven?  
 
1. Zorg voor heldere definities 
2. Zorg dat aanbevelingen niet alleen van toepassing zijn op de rijksoverheid. Ook andere 

overheden hebben een toekomst! 
3. Interactieve beleidsvorming is geen panacee voor alle problemen. 
4. Meer definities vooraf en meer info vooraf zodat6 je beter kunt reageren 
5. Nog even wachten met uitbrengen advies en meer netwerken met 'communicatiegemeenschap', 

dan wel meer moeite doen in een proces na lancering, vgl. Elzinga 
6. Regel informatieverstrekking/voorlichting als een verplichting voor alle overheden in de 

organieke wetgeving 
7. Formeer een panel van burgers die regelmatig geraadpleegd kunnen worden 
8. Maatschappij wordt steeds complexer en dynamischer; communicatie is niet meer alleen iets van 

een paar voorlichters 
9. Het rijk kan veel leren van de "lagere" overheden op dit gebied. 
10. Niet alles is op te lossen met interactieve beleidsvorming. wees duidelijk en toon daadkracht 
11. Inhoudelijke (content)-sturing op internet bovengeschikt maken op technisch beheer 
12. Maak de rijksoverheid niet tot de maat der dingen. ER gebeuren heel; interessante dingen bij 

de lokale en provinciale overheid. Luister dus goed 
13. Het belangrijkste probleem zit in de 
14.  Wat communicatiedeskundigen vinden en wat de gemiddelde bestuurder vindt. Realiseer je 

die kloof 
15. Voorlichtgen moet, zei de vorige commissie. Misschien moet deze cie zeggen: luisteren moet 
16. Nuchter blijven en helder blijven denken en luisteren en nog eens luisteren Dat maakt 

communicatiemensen groot. Dus ook een commissie over overheidscommunicatie 
17. Zorg dat het communicatie handwerk niet uit beeld verdwijnt. Geef dit ook een duidelijke 

plaats. We hebben niet alleen adviseurs nodig, maar ook (specialistische)uitvoerders  
18. Ontwikkel normen voor de voorlichting bij niet aanvaard beleid 
19. Gemeentelijke overheden hebben wel eens last van ' Haagse' besluiten. Maakt communicatie 

niet makkelijker(soms wel ongeloofwaardiger)  
20. Het is gemakkelijker toe te passen bij lagere overheden. 
21. Denk heel goed na over de presentatie van het advies. Op dit moment heb ik het gevoel dat er 

nog niet veel nieuws uit komt. Blaas dus niet te  hoog van de toren. 
22. Duidelijk onderscheid maken tussen de communicatie op lokaal en rijksniveau. Er zijn 

overeenkomsten maar ook veel verschillen. Simulatie kan, zoals in het bedrijfsleven, een 
belangrijk middel worden om diverse keuzemogelijkheden en gevolgen te verduidelijken. ICT 
is daarbij een belangrijk technisch hulpmiddel.  

23. Staar je niet blind op nieuwe ICT toepassingen om klanttevredenheid te vergroten. Maak 
echter ook gebruik van het feit dat de burger een 'verplichte' klant is van de overheid en dus 
dat ook traditionele methoden in combinatie met ICT voor een betere informatieoverdracht 
kunnen zorgen. (ICT is niet de enige oplossing!) 

24. Blijf weg van het beeld  van de permanente strijd tussen voorlichting en journalistiek 
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25. Helder formulering van het gewenste kader voor overheidsbeleid, weergave bestaande 
knelpunten en de functie van communicatie om die knelpunten op telossen. 
Overheidscommunicatie is een middel, geen doel! 

26. Waarom mag journalist wel bepalen wat wel of niet in nieuws komt en is dat ' vies'  als de 
overheid het doet... 

27. Versterk de directies voorlichting in kwalitatieve zin 
28. Er zal meer aandacht/budget voor onderzoek moeten zijn om de communicatie effectief te 

maken. Dit is altijd nog een ondergeschoven post in begrotingen van voorlichtingsactiviteiten. 
29. De stelling dat bestuurders geen gezag meer hebben is lang niet altijd waar. Er zijn veel 

voorbeelden van bestuurders met een helder leiderschapsprofiel die zeer zeker wel gezag 
hebben. In bedrijven zijn toch ook leiders met en leiders zonder gezag! 

30. Helder onderscheid 
 

 


